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PROFISTAR 
Concentrado para emulsão (EC) com 200g/L ou 20,8% (p/p) de profoxidime 

Contém nafta de petróleo aromática pesada 

Autorização de comércio paralelo n.º 0120 concedida pela DGAV 

HERBICIDA SISTÉMICO PARA CONTROLO 

DE INFESTANTES GRAMÍNEAS NA CULTURA DO ARROZ 

MODO DE ACÇÃO 

O PROFISTAR é um herbicida sistémico, de aplicação em pós-emergência, para controlo de infestantes gramíneas 

(Echinochloa spp, Glyceria declinata, Leersia oryzoides) na cultura do arroz.  

Contém profoxidime, uma s.a. sistémica de absorção predominantemente foliar, que pertence à familia química 

coclohexanodiona oxima, inibidora da biossíntese dos ácidos gordos (inibindo a actividade da enzima acetil–CoA 

carboxilase (ACCase). 

UTILIZAÇÕES, DOSES, ÉPOCAS E CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO 

O PROFISTAR deve ser aplicado em mistura com 0,75 L/ha do adjuvante SPLASH. Em aplicações de baixo volume, 

nomeadamente aplicações por via aérea, a concentração de SPLASH não deve ultrapassar 0,5%.  

Aplicar em pós-emergência desde o estado de 4 folhas até ao meio do afilhamento do arroz. No momento da 

aplicação, os canteiros devem estar drenados ou com um nível máximo de 2-3 cm de água, assegurando-se um 

mínimo de 2/3 de área foliar das infestantes exposta, devendo as entradas de água permanecer fechadas 

durante um período de 2-3 dias. Após este período restabelecer a circulação da água, de acordo com as 

necessidades da cultura. 

As indicações de aplicação estão resumidas no quadro seguinte: 

CULTURA ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DOSE DE APLICAÇÃO 

Arroz 

Das 4 folhas ao início do afilhamento 0,5 – 0,6 L/ha 

Do início ao meio do afilhamento 0,6 – 0,75 L/ha 

Para o controlo do azevém-baboso (Glyceria declinata) aplicar o PROFISTAR entre as 4 folhas do arroz e o meio 

do afilhamento, com esta infestante já emergida.  

No caso da erva-serra ou carriço (Leersia oryzoides) o tratamento deve ser realizado após a sua emergência entre 

o início e o meio do afilhamento do arroz. 

INFESTANTES SUSCEPTIVEIS 

Milhã-pé-de-galo (Echinochloa crus-galli), milhã-do-arroz (Echinochloa oryzoides), milhã-peluda (Echinochloa 

phyllopogon), milhã-digitada (Digitaria sanguinalis), milhã-amarelada (Setaria puntila), azevém baboso (Glyceria 

declinata), erva-serra ou carriço (Leersia oryzoides), Leptochloa fasicularis.  

INFESTANTES RESISTENTES 

Carapau (Ammania coccinea), orelha-de-mula (Alisma plantago-aquatica L.), espeto (Schoenoplectus mucronatus 

L.), negrinha (Cyperus difformis), Heteranthera reniformis, Scirpus spp, Lindernia spp.  

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS 

A aplicação repetida do mesmo herbicida nas mesmas áreas durante vários anos pode conduzir à ocorrência de 

resistências em espécies anteriormente susceptíveis. Para evitar o desenvolvimento de resistências, recomenda-

se proceder, sempre que possível, à utilização de herbicidas mistos ou à alternância de herbicidas com modo de 

acção diferente. 

A aplicação deste produto pode causar estragos se atingir directamente culturas vizinhas da área a tratar. Não 

contaminar a água de rega, sementes, adubos e outros produtos agrícolas. 

INTERVALO DE SEGURANÇA 

n.a. 
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MODO DE PREPARAÇÃO DA CALDA 

No recipiente onde se prepara a calda deitar metade da água necessária. Juntar a quantidade de produto a utilizar 

e completar o volume de água, agitando sempre. 

Limpeza do material: após o tratamento lavar o material de aplicação com detergente e água. 

MODO DE APLICAÇÃO E VOLUME DE CALDA 

Calibrar correctamente o equipamento, calculando o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do 

pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho, com especial cuidado na uniformidade da distribuição 

de calda. A quantidade de produto e o volume de calda deve ser adequado à área de aplicação, respeitando as 

doses indicadas. Para diminuir o risco de arrastamento evitar pressões superiores a 2 kg/cm2 e/ou usar bicos 

anti-arrastamento. Não aplicar este produto com atomizadores. 

Volume de calda a utilizar: 200-300 L/ha em aplicação terrestre; 50-100 L/ha em aplicação aérea. 

LIMITE MÁXIMO DE RESÍDUOS (LMR) 

A utilização deste produto pode dar origem a resíduos nos produtos agrícolas. O respectivo Limite Máximo de 

Resíduos (LMR), permitido por lei, para cada cultura/substância activa pode ser consultado na Base de Dados da 

Comissão Europeia em: http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm 

PROTECÇÃO INTEGRADA 

Cumpridos os princípios gerais da Protecção Integrada pelos utilizadores profissionais, todos os produtos 

fitofarmacêuticos autorizados em Portugal, para o combate aos inimigos das culturas são passíveis de ser 

utilizados em Protecção Integrada. 

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS 

H304 Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias. 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

H351 Suspeito de provocar cancro. 

H361d Suspeito de afectar o nascituro. 

H412 Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. 

P102 Manter fora do alcance das crianças. 

P201 Pedir instruções específicas antes da utilização. 

P264 Lavar cuidadosamente com água e sabão após manuseio. 

P270 Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. 

P280 Usar luvas de protecção/ vestuário de protecção/ protecção ocular/ protecção facial. 

P301+P310 EM CASO DE INGESTÃO: contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO 

ANTIVENENOS ou um médico. 

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente 

com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. 

Continuar a enxaguar. 

  PERIGO 

 

 

P308+P313 EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico. 

P331 NÃO provocar o vómito. 

P405 Armazenar em local fechado à chave. 

P501 Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. 

EUH201 Ficha de segurança fornecida a pedido.  

EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização. 

SPePT4 No caso de aplicações aéreas, deverão ser assegurados os cuidados indispensáveis à segurança de 

todo o pessoal envolvido no tratamento e tomar em consideração os aspectos inerentes a esta técnica de 

aplicação, de modo a não contaminar as zonas circunvizinhas da área a tratar.  

SPoPT5 Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado (ou 

usar luvas e vestuário de protecção adequado). 

  Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos, Tel.: 808 250 143 

EMBALAGENS 

Embalagem de 5 L.  

http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm

